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Casal Cívic 
Reus - Sant Josep Obrer 
 
Pl. de Mas Pellicer, 55 
Reus 

 

 
 
 
 
 
 
 
L’Equipament Cívic Reus Reus Reus Reus ----    Sant Josep ObrerSant Josep ObrerSant Josep ObrerSant Josep Obrer, adscrit a la Direcció 
General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies i inaugurat l’any 1993199319931993, compta amb una 
Oficina d’Afers Socials i Famílies i d’un Casal Cívic. 
 
Casal Cívic 
 
És un espai públic obert a tothom: joves, grans, infants i entitats, on 
podeu participar en diferents activitats, com tallers, conferències, 
exposicions, etc., que us permeten relacionar-vos, fomentar les 
vostres aficions, ampliar coneixements i formar part d’un projecte 
col·lectiu. Ofereix un seguit de recursos per reforçar projectes 
adreçats a la millora de la comunitat, fomentar el desenvolupament 
integral de la persona, promoure els valors cívics i donar suport al 
teixit associatiu en el seu compromís amb la societat. 
 
HorariHorariHorariHorari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 15 a 21 h 
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Oficina d’Afers Socials i Famílies 
 
És un servei d’informació per apropar els serveis i recursos adreçats a 
famílies, joves, dones, gent gran, associacions, voluntariat, etc., que 
són competència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
o altres departaments de la Generalitat de Catalunya. També es 
tramiten diverses prestacions i ajudes del Departament (subvencions 
per a associacions, prestacions econòmiques per a famílies amb 
infants, per a persones amb discapacitat, pensions no contributives, 
reconeixement del grau de discapacitat, registre d’associacions, títol 
de família nombrosa, etc.), i disposa d’un registre administratiu de 
documentació, on es poden presentar sol·licituds d’acord amb el que 
preveu la Llei de procediment administratiu de les administracions 
públiques. 
 
HorariHorariHorariHorari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h 
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//////////////////////// 
EXPOSICIONS 
Disposem d’espais per a 
exposicions de petit format, 
oberts a totes les persones que 
tinguin inquietuds artístiques i 
vulguin exposar-les. 
En horari de l’equipament 
 
 
//////////////////////// 
INFANTS – JUGAR I 
LLEGIR 
És un programa socioeducatiu 
que pretén integrar el joc i la 
lectura, dos aspectes  
estretament relacionats i 
complementaris per al 
desenvolupament dels infants 
de 4 a 12 anys. El programa 
educa els nois i noies en els 
valors cívics del respecte, la 
tolerància, la solidaritat i la 
cooperació, desenvolupa la 
seva imaginació i creativitat i 
fomenta l'amistat i la 
convivència. 
D'una banda, Jugar ofereix un 
espai de trobada especialitzat 
en el joc i la joguina mitjançant  
activitats lúdiques dirigides, joc 
lliure i tallers. 
D'altra banda, Llegir aporta un 
espai més tranquil dotat de 

llibres i materials apropiats, on 
es potencia l'hàbit de la lectura 
i el gust pels llibres. 
de dilluns a divendres,  
de 16.30 a 18.30 h 
Casal 
 
 

//////////////////////// 
JOVES 
 

Activa’t pel barriActiva’t pel barriActiva’t pel barriActiva’t pel barri    
Programa de dinamització 
juvenil que té com a objectiu el 
desenvolupament personal 
dels joves a partir del treball 
dels valors com ara la 
convivència, el civisme, la 
solidaritat i, sobretot, el 
sentiment de pertinença a un 
grup. Adreçat a joves del barri 
d’entre 12 i 18 anys. 
de dilluns a divendres,  
de 16.30 a 19.30 h 
Casal Cívic 
 
Junts aprenemJunts aprenemJunts aprenemJunts aprenem    
Fem les tasques acadèmiques 
tots plegats. 
del 8 de gener al 9 d’abril 
dilluns, de 18 a 19.30 h - grup 1 
dimarts, de 18 a 19.30 h - grup 2 
Casal Cívic 
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Connecta’t a la Connecta’t a la Connecta’t a la Connecta’t a la xxxxarxa!arxa!arxa!arxa!    
Per a connectar-te a Internet 
amb un ordinador o un mòbil. 
del 9 de gener a l’11 d’abril 
dimecres, de 18 a 19.30 h - 
grup 1 
dijous, de 16.30 a 18 h - grup 2 
Casal Cívic 
    
Espai joveEspai joveEspai joveEspai jove    
Interacció i oci entre els i les 
joves. 
del 8 de gener al 9 d’abril 
dilluns, de 16.30 a 18 h - grup 1 
dimarts, de 16.30 a 18 h - grup 2 
Casal Cívic 
 
CinefòrumCinefòrumCinefòrumCinefòrum    
Pel·lícules que faran que 
t’identifiquis amb els seus 
personatges i que siguis crític 
amb les seves accions. 
de l’11 de gener al 12 d’abril 
divendres, de 17 a 19.30 h 
Casal Cívic 
    
DDDDefensa efensa efensa efensa ppppersonal ersonal ersonal ersonal     
Per aprendre a autodefensar-
se. 
del 7 de febrer a l’11 d’abril 
dijous, de 18 a 19.30 h 
Casal Cívic 
    
    
    
    

MMMMàgia i il·lusionisme àgia i il·lusionisme àgia i il·lusionisme àgia i il·lusionisme  
Vols sorprendre i il·lusionar a 
la gent? no t’ho pensis més i 
vine els dimecres a aprendre 
màgia al Casal! 
del 6 de febrer al 10 d’abril 
dimecres, de 16.30 a 18 h 
Casal Cívic 
 
Treballs manuals   Treballs manuals   Treballs manuals   Treballs manuals       
Per aprendre a fer treballs 
manuals senzills. 
del 9 al 17 de gener    
dimecres, de 16.30 a 18 h - 
grup 1 
dijous, de 16.30 a 18 h - grup 2 
Casal Cívic 
 
Campionat de futbolíCampionat de futbolíCampionat de futbolíCampionat de futbolí    
Vine al casal a jugar al futbolí! 
del 8 de gener al 9 d’abril 
segon dilluns de mes, de 16.30 
a 18 h - grup 1 
segon dimarts de mes, de 
16.30 a 18 h - grup 2 
Casal Cívic 
    
Agenda joveAgenda joveAgenda joveAgenda jove    
Informa’t de totes les activitats 
juvenils i no te’n perdis cap! 
del 4 de febrer al 2 d’abril 
primer dilluns de mes,  
de 16.30 a 18 h - grup 1 
primer dimarts de mes,  
de 16.30 a 18 h - grup 2 
Casal Cívic 
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L’hora del tennis taulaL’hora del tennis taulaL’hora del tennis taulaL’hora del tennis taula    
T’agrada aquest esport de 
raqueta? Anima’t i vine al 
Casal aprendre a jugar al 
tennis taula! 
del 28 de gener al 26 de març 
quart dilluns de mes, de 16.30 
a 18 h - grup 1 
quart dimarts de mes,  
de 16.30 a 18 h - grup 2 
Casal Cívic 
 

 
//////////////////////// 
BENESTAR, SALUT I 
CREIXEMENT PERSONAL    
    
Entrenament de la Entrenament de la Entrenament de la Entrenament de la 
memòriamemòriamemòriamemòria    
La memòria és una 
facultat humana que 
com moltes altres, requereix 
pràctica i exercici. 
de l’11 de febrer al 4 de març 
dilluns, de 17 a 18 h 
Casal Cívic 
 
IogaIogaIogaIoga    
del 9 de gener al 10 d’abril 
dimecres, de 16.20 a 17.20 h 
Associació Cultural i Cívica el 
Bou de Reus 
18 euros/trimestre    
    

Taitxí Txuan terapèuticTaitxí Txuan terapèuticTaitxí Txuan terapèuticTaitxí Txuan terapèutic    
Gimnàstica suau de 
moviments lents i continuats 
que ve de l’Orient i que té 
efectes relaxants i terapèutics. 
del 4 de febrer al 25 de març 
dilluns, de 18 a 19 h 
Casal Cívic 
    
Gimnàstica suauGimnàstica suauGimnàstica suauGimnàstica suau    
Vols millorar la teva salut, 
prevenir el sedentarisme, 
combatre l’estrès, fomentar la 
relació social i treballar les 
teves qualitats físiques? Amb 
la gimnàstica suau i la 
correcció postural, podràs 
aconseguir-ho. 
del 5 de febrer al 19 de març 
dimarts, de 16.30 a 17.30 h 
Casal Cívic    
    
Estiraments i flexibilitatEstiraments i flexibilitatEstiraments i flexibilitatEstiraments i flexibilitat    
Tècniques de respiració i 
estirament, afluixen les parts 
rígides del cos passant a un 
estat flexible i saludable. 
L'energia circula millor i això 
permet nova vitalitat a les 
cèl·lules, que ens fa més forts i 
ens aporta a un estat 
d'equilibri. 
del 7 de febrer al 21 de març 
dijous, de 16.30 a 17.30 h 
Casal Cívic    
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Expressió corporalExpressió corporalExpressió corporalExpressió corporal    
del 9 de gener al 10 d’abril 
dimecres, de 18.30 a 19.30 h 
Ass. de Veïns Primer de Maig 
gratuït    
    
Ball en líniaBall en líniaBall en líniaBall en línia    
Per a tots i totes - adults i gent 
gran - per ballar diferents balls 
en línia: country, rumba, 
boleros, fox, cúmbia, folk, etc. 
del 8 de febrer al 22 de març 
divendres, de 17 a 18 h 
Casal Cívic    
    
 
//////////////////////// 
ACTIVITATS MANUALS I 
ARTÍSTIQUES 
 
L’L’L’L’aaaart de l’aigua: paisatges rt de l’aigua: paisatges rt de l’aigua: paisatges rt de l’aigua: paisatges 
d’hivernd’hivernd’hivernd’hivern    
A través de la pintura 
descobrirem el potencial que 
tots tenim! L'aquarel·la permet 
intuir sentiments, estats 
d'ànim, cada pinzellada és part 
de l'obra que amb el cor 
plasmem al paper. 
del 7 de febrer al 28 de març 
dijous, de 15.30 a 17 h 
Casal Cívic    

Dibuix i pinturaDibuix i pinturaDibuix i pinturaDibuix i pintura    
del 9 de gener a l’11 d’abril 
dimecres, de 10 a 13 h - grup 1 
dijous, de 10 a 13 h - grup 2 
Ass. de Veïns Primer de Maig 
20 euros/mes    
 
Treballs manuals i costuraTreballs manuals i costuraTreballs manuals i costuraTreballs manuals i costura    
del 10 de gener a l’11 d’abril 
dijous, de 17.30 a 19 h 
Ass. de Veïns Primer de Maig 
5.50 euros/mes    
    
Puntes de coixíPuntes de coixíPuntes de coixíPuntes de coixí    
de l’11 de gener al 12 d’abril 
divendres, de 16 a 18 h 
Ass. de Veïns Primer de Maig 
20 euros/mes    
 
 
//////////////////////// 
FORMACIÓ I CULTURA 
 
AlfabetitzacióAlfabetitzacióAlfabetitzacióAlfabetització    
del 8 de gener al 9 d’abril 
dimarts, de 10 a 11.30 h- grup 1 
dimarts, de 15.30 a 17 h- grup 2 
Ass. de Veïns Primer de Maig 
gratuït 
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Català per nouvingutsCatalà per nouvingutsCatalà per nouvingutsCatalà per nouvinguts    
del 9 de gener al 12 d’abril 
dimecres, de 15.30 a 16.30 h - 
grup 1 
divendres, de 9.30 a 10.30 h - 
grup 2 
Ass. de Veïns Primer de Maig 
gratuït    
    
Llengua de signes catalanaLlengua de signes catalanaLlengua de signes catalanaLlengua de signes catalana    
Llengua utilitzada per les 
persones sordes. És una 
llengua molt rica i que al ser 
gestual et dóna la possibilitat 
de comunicar-te d'una altra 
manera, molt dinàmica. 
del 5 al 26 de febrer 
dimarts, de 17.30 a 19 h 
Casal Cívic    
 
AnglèsAnglèsAnglèsAnglès    
del 9 de gener al 10 d’abril 
dimecres, de 19 a 20 h 
Ass. de Veïns Primer de Maig 
gratuït    
 
Cultura àrabCultura àrabCultura àrabCultura àrab    
del 8 de gener a l’11 d’abril 
dimarts i dijous, de 17 a 19 h 
Associació de Veïns Primer de 
Maig 
gratuït 

 

//////////////////////// 
PUNT ÒMNIA gestionat 
per FAVIBC 
 
Programa d’intervenció social 
que utilitza com a instrument 
les eines TIC i que cerca 
millorar i afavorir, tant 
individualment com 
col·lectivament, la inclusió i la 
vinculació de les persones a la 
comunitat. Per fer-ho es 
treballa d’acord amb tres 
eixos: Aprenentatge: vol 
garantir que totes les persones 
amb pocs coneixements 
digitals obtinguin una formació 
bàsica en el camp de les 
tecnologies de la informació i 
comunicació que els permeti 
no quedar excloses de la 
societat. Es desenvolupen 
tallers monogràfics de curta 
durada que consisteixen en 
uns itineraris formatius 
adequats als coneixements de 
les persones destinatàries. 
Ocupabilitat: ofereix eines 
formatives informàtiques 
perquè els participants 
sàpiguen buscar recursos a la 
xarxa i es puguin valer per ells 
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mateixos en el seu procés 
d’inserció social i laboral. En 
concret i pel que fa a les 
persones en situació d’atur, les 
posa en contacte amb els 
serveis d’orientació social i 
laboral del territori i els facilita 
un conjunt d'hàbits i 
competències perquè arribin 
als agents d'inserció social 
amb la màxima preparació per 
tornar al mercat laboral al més  
aviat possible.  
Acció comunitària: consisteix a 
facilitar eines per tal que les 
persones, entitats, grups i 
col·lectius generin dinàmiques 
de cohesió social i 
d’intercanvi. Es treballen 
aspectes com les tradicions, la 
cultura, la història, el banc del 
temps, etc. A l’Òmnia hi poden 
participar persones de totes 
les edats. És un servei gratuït. 
Per saber les activitats i les 
seves dades concretes, cal que 
us adreceu directament al 
Punt Òmnia.    
    
 
 
 

//////////////////////// 
ALTRES PROGRAMES 
 
PROGRAMA DE MESURES 
ACTIVES D’INSERCIÓ – 
MARMI 2018 
 
Programa d’acompanyament a 
la cerca de feina adreçat a 
persones titulars o 
beneficiàries de l’antiga RMI 
(Renda Mínima d’Inserció) o 
de l’actual Renda Garantida de 
Ciutadania. Cerquem 
PERSONES en situació de 
reincorporació al MERCAT DE 
TREBALL amb necessitat de 
reciclatge en eines i canals de 
cerca de feina. Mitjançant el 
treball en grup, 
l’assessorament individual i les  
activitats d’intermediació 
laboral es potenciaran les 
COMPETÈNCIES NECESSÀRIES 
per a la inserció laboral. Què 
oferim a MARMI? Un Itinerari 
personalitzat a les teves 
necessitats. Treball de les 
competències personals i 
laborals mitjançant 
dinàmiques grupals i tutories 
individuals. Seguiment i treball 
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individualitzat dels aspectes 
treballats a les sessions 
grupals. Alfabetització digital: 
millora de l’ús de l’ordinador 
per la recerca de feina. 
Millorar la recerca de feina 
seguint una metodologia 
ràpida i eficaç. Possibilitat de 
pràctiques a empresa. 
Intermediació laboral. 
Requisits per participar: 
Persones inscrites al SOC com  
a demandants d’ocupació. 
Titulars o beneficiaris/es de 
l’antiga RMI o actual Renda 
Garantida de Ciutadania.  
de l’1 de desembre 2018 al 31 
de desembre 2019 
Fundació Intermèdia    
    
PROGRAMA INCORPORA 
És un programa subvencionat 
per l'Obra Social "la Caixa" i 
gestionat per la Fundació 
Intermèdia. Va adreçat a 
persones en risc d'exclusió 
social i pretén facilitar-los-hi 
l'accés a un lloc de treball 
ajustat a les seves aptituds i 
motivacions, ja sigui dins una 
empresa o emprenent un 
negoci propi. La Fundació 
Intermèdia treballa amb la 

finalitat de facilitar l'ocupació i 
millorar l'ocupabilitat de les 
persones, especialment 
d'aquelles que es troben en 
situacions de més 
vulnerabilitat social i laboral, i 
promoure’n el canvi i el 
desenvolupament 
professionals. Des 
d'Intermèdia duem a terme 
accions d'orientació, 
capacitació i formació 
professional; d'assessorament 
i suport psicològic, individual i 
grupal, per a la millora de la 
trajectòria laboral i 
professional; de 
desenvolupament de 
capacitats i competències 
personals i professionals, i 
d'entrenament per a la 
recerca de feina, l'establiment 
de xarxes de contacte i 
l'adquisició d'eines 
específiques per a l'accés, la 
reubicació i la millora laborals. 
Fundació Intermèdia: 
www.fundaciointermedia.org 
de dilluns a divendres, de 15 a 
21 h, i dimecres, de 9 a 13 h    
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//////////////////////// 
ENTITATS UBICADES A 
L’EQUIPAMENT 
 
Ass. de Veïns Primer de MaigAss. de Veïns Primer de MaigAss. de Veïns Primer de MaigAss. de Veïns Primer de Maig    
Fundació IntermèdiaFundació IntermèdiaFundació IntermèdiaFundació Intermèdia    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

//////////////////////// 
INSCRIPCIONS I 
INFORMACIÓ 
 
del 8 al 17  de generdel 8 al 17  de generdel 8 al 17  de generdel 8 al 17  de gener, de 9 a 13 h 
i de 16 a 19 h. En cas que hi 
hagi més demanda que oferta, 
el sorteig es farà el 18 de 
gener. 
Les activitats organitzades pel 
Casal (Direcció General d’Acció 
Cívica i Comunitària) són 
gratuïtes. El material necessariEl material necessariEl material necessariEl material necessari    
va a càrrec de les personesva a càrrec de les personesva a càrrec de les personesva a càrrec de les persones    
inscritesinscritesinscritesinscrites. Les places a les 
activitats són limitades i 
s’adjudiquen per ordre 
d’inscripció.  
La realització d’una activitat 
està condicionada a la 
inscripció d’un nombre mínim 
de persones. Tres faltes 
d’assistència sense justificació 
prèvia impliquen la pèrdua de 
la plaça. 
Les activitats organitzades per 
les entitats són responsabilitat 
d’aquestes, així com els 
requisits per accedir-hi.    
Tel. 977 75 79 91Tel. 977 75 79 91Tel. 977 75 79 91Tel. 977 75 79 91    
A/e:A/e:A/e:A/e:    cc.reus@gencat.catcc.reus@gencat.catcc.reus@gencat.catcc.reus@gencat.cat    
MMMMéééés informació a:s informació a:s informació a:s informació a:    



 

 

 


